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„Защо обичаме морето ли? Защото то има силата да ни накара да мислим за неща, за които обичаме да 
мислим.“

 Робърт Хенри

 МИСЪЛ НА БРОЯ
КОНЦЕРТ НА ИЛИЯ ЛУКОВ

с участието  

на ДТС „Бърборино“ и МТС „Българка“ при 
НЧ „Зора 1894“ – гр.Шабла.

НА 19 ЮЛИ 2022 ГОДИНА  
ОТ 20.00 ЧАСА  

В ГРАДСКИ ПАРК – ШАБЛА.
Билети на касата на читалището и на място в 

деня на концерта.
Цена на билетите – от 10.00 и 15.00 лв.

Театър „Българска армия“ представя салона на НЧ „Зора 
1894“ Шабла представление на спектакъла

 „КАФЕ С ПРЕТЕНЦИИ“
НА 23 ЮЛИ (СЪБОТА) – В 19:00 ЧАСА

Билети – на касата на читалището.  
Цена на билета – 10 лв.

Университетски театър НБУ
Представя:

„ТОШКО НА МОРЕ“
Турне на Университетски театър НБУ

  със спектакъла „Тошко Африкански“ по Ангел Каралийчев

с. Тюленово – 19 юли от 19:30 ч.
гр. Шабла – на 21 юли от 18:30 ч.  

в Зелен образователен център
Вход свободен!

10-ТО ИЗДАНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ ЗА КУПА 
„ШАБЛА“ СЕ ПРЕВЪРНА В ИСТИНСКИ МОРСКИ ПРАЗНИК ЗА ТЮЛЕНОВО

На 16.07.2022 г. при добри метеоро-
логични условия, позитивно настроение 
и богат улов, се проведе 10-то юбилейно 
състезание за купа „Шабла“ - III-ти кръг 
от серията състезания за купа „България“- 
2022 на Българската федерация по подво-
ден риболов (БФПС). Събитието се отличи 
със стриктна организация и огромен инте-
рес от страна на състезатели, спортни де-
ятели и посетители в община Шабла. Тази 
година състезанието беше част от инициа-
тивата „Нашият дом – Морето“ на МИРГ 
„Шабла-Каварна-Балчик“, чиято програма 
предвиждаше редица забавления и изне-
нади за малки и големи на площад „Мор-
ски“ в с. Тюленово – от безплатни пуканки 
и сладолед за децата до анимации, фоку-
си, забавни игри, диджей парти. (бел. ред 
– повече за инициативата „Нашият дом – 
Морето“, четете на стр. 2 в броя) Клубната 
лодка на морски клуб „Портус Кариа“ пък 
от 11:00 до 16:00 ч. безплатно разхождаше 
желаещите посетители до „Тюленовата пе-
щера“ и обратно, показвайки по този начин 
красотата на каменистите брегове. Денят 
се превърна в истински морски празник! В 
надпреварата взеха участие 43 състезатели 
от 9 български клуба. От тях 35 предадоха 
валиден улов, което превърна състезание-
то в най-рибното за сезона досега.

След посрещането на посетителите, раз-

даването на възпоменателни фланелки и 
предсъстезателния медицински преглед в 
хотел-ресторант „Делфина“, председателят 
на СНЦ „Морски клуб Портус Кариа“ г-н 
Димитър Франгов официално откри със-
тезанието на площада над лодкостоянката 
на с. Тюленово. След приветствени слова и 
благодарности към община Шабла, спон-
сорите, организаторите и капитаните на 
осигурителните лодки, думата бе дадена на 
кмета на община Шабла - г-н Мариян Же-
чев. Той поздрави всички присъстващи, 

пожела успех на състезателите и изрази 
задоволство, че за 10-та поредна година 
Общината е домакин на подобно спорт-
но събитие. Изпълнителният директор на 
МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ – Нелко 
Йорданов приветства присъстващите и 
даде пояснения за инициативата „Нашият 
дом – Морето“. Президентът на БФПС г-н 
Марио Христов също поздрави участници-
те и похвали организаторите на купа „Ша-
бла“ за добрата работа през годините. 

Продължава на стр. 4

185 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛЕВСКИ

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА 
НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА

На датата, на която е роден,  
преди 185 години Апостолът на 
българската свобода – Васил 
Левски, в Шабла признателни 
потомци почетоха живота и де-
лото на най-великия българин.

Церемонията пред бюст-па-
метника на Левски в центъра 
на града откри Илиян Христа-
киев – ст.експерт „Културно и 
историческо наследство“ в об-
щинска администрация. 

В началото възпитаникът от 
втора група на ДГ „Дора Габе“ – 
Йордан Петров, рецитира сти-
хотворението „Васил Левски“ 

от Ангелина Жекова. Потвърж-
дение на факта, че и най-мла-
дите българи се възпитават в 
дух на патриотизъм и уважение 
към Левски, беше групата деца 
от детската градина, наредили 
се с цветя в ръце най-отпред 
пред паметника.

Кратко, но силно и съдър-
жателно слово произнесе д-р 
Николай Дойнов – председател 
на съюза на народните читали-
ща (припомняме, че д-р Дой-
нов е с основната заслуга и в 
Шабла да има бюст-паметник 
на Левски). Той акцентира вър-

ху срещата на две от най-свет-
лите личности в  българската 
история – Ботев и Левски, кои-
то съдбата събира в порутената 
вятърна мелница в покрайни-
ните на Букурещ. Д-р Дойнов 
подчерта, че точно тази непри-
миримост в характера на Лев-
ски, проявила се в мразовитата 
зимна вечер, за което по-късно 
Ботев споделя, е основопола-
гаща за българската револю-
ция. „Нека търсим умните сред 
нас“ – пише Левски до Филип 
Тотю бе един от аргументите, 
с който д-р Дойнов подкрепи думите си, че Васил Левски е 

надскочил времето си и рам-
ките на България и неслучайно 
е намерил място в пантеона на 
световната история.

След минутата – мълчание в 
памет на Апостола под звуците 
на патриотични песни, венци 
и цветя на паметника подне-
соха: Общински съвет Шабла, 
Кметът на община Шабла, Об-
щинската организация на офи-
церите и сержантите от запаса 
и резерва, Центърът за социал-
на рехабилитация и интегра-
ция, Центърът за обществена 
подкрепа, Народно читалище 
„Зора 1894“ Шабла, Общински-
ят съвет на БСП  и граждани.

Изгрев

Д-р Николай Дойнов

Йордан Петров, подкрепян от директорката на детската градина, Теодора Вълчанова рецитира 
стихотворението „Васил Левски“

Откриването - отляво надясно: Георги Доков (главен съдия); Мариян Жечев (кмет на 
община Шабла); Димитър Франгов (председател на СНЦ „Морски клуб портус Кариа“); 
Марио Христов ( президент на Българска федерация по подводни спортове) и Нелко 
Йорданов (изпълнителен директор на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“).
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ИЗКУПУВАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

на високи цени в общини Шабла, Каварна, 
Балчик и Генерал Тошево. Консултация и 

подготовка на документи.
 Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГАБЪР И ДЪБ (ЦЕПЕНИЦИ) 

200 лв./куб. м. 
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ФИРМА „ИДЪН“ ЕООД ШАБЛА
търси да назначи

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
на постоянен трудов договор.

Телефон: 0888 93 56 52

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

с газопламъчна хидроизолация.
Телефон за контакт: 0888/15-26-48

КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА 
ОБЩИНА ШАБЛА. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

Бръснаро-фризьорски салон
„ПРИ ПОЛИ“
  РАБОТИ ЗА ВАС:

от понеделник до петък – от 9:00 до 17:00 ч.
(без обедна почивка)

в събота – от 9:00 до 12:00 ч.

На Градския пазар в Шабла!

Моля, заповядайте!

НАЕМАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА  

на територията на община Шабла.

Телефон: 0885 298 172

ПРОДАВАМ ЧЕСЪН
Панчо Паскалев, с. Пролез

Телефон за контакт:0876/78-61-52

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  

НА ИМАГОЦИДНИ ОБРАБОТКИ СРЕЩУ КОМАРИ
На основание Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условия-
та и реда за извършване на  дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации  и предписание № ЗП-02-17/ 31.03.2022 
г. на РЗИ – Добрич, община Шабла уведомява:
1. От 19 до 21 юли 2022 г. ще се извършат имагоцидни об-
работки срещу комари в община Шабла по следния график:
- на 19.07.2022 г., от 20.30 до 22.00 часа – гр. Шабла (2000 
дка);
- на 19.07.2022 г. от 22.30 до 23.30 часа – СО „Къмпинг „До-
бруджа“, гр. Шабла (250 дка);
- на 20.07.2022 г. от 20.30 до 22.00 часа – с. Крапец (550 дка);
- на 20.07.2022 г. от 22.00 до 23.00 часа – с. Езерец (500 дка);
- на 21.07.2022 г. от 20.30 до 22.00 часа – с. Дуранкулак (700 
дка);
- на 21.07.2022 г. от 22.00 до 23.00 часа – къмпинг „Космос“, 
с. Дуранкулак (100 дка).
2. Третирането ще се извърши с топъл аерозол на препара-
та Цитрол 10/4 УЛВ, при което ще се образува дим.
3. Продуктът е включени в Списъка на разрешените за упо-
треба и предлагане на пазара биоциди, с издадено от Ми-
нистерството на здравеопазването Разрешително № 0292-
2/ 29.09.2016 година. 
4. За изпълнител на пръскането е определен със сключен 
договор «Дезинфекционна станция БГ» ООД.
5. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извър-
ши на работни площадки, намиращи се в посочените по-го-
ре населени места.

ПРОДАВАМ ПРАСКОВИ, 
лично производство на Градския пазар в Шабла.

От 25 юли 2022 година

„НАШИЯТ ДОМ – МОРЕТО”
На 16 юли 2022 година Зе-

леният образователен център 
(ЗОЦ) в Шабла покани своите 
малки приятели - жители и гос-
ти на града да вземат участие в 
събитие, под мотото „Нашият 
дом - Морето“. 

Празникът, посветен на мо-
рето, се организира от Мест-
ната инициативна рибарска 
група (МИРГ) Шабла – Кава-
рна – Балчик за популяризи-
ране на Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие 
по Програма за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 година. 

Инициативата е част от съби-
тия в рамките на двудневен 
празник в дните 15- 16 юли, 
които са насочени към жители-
те и гостите на територията.

Рано сутринта бе органи-
зирано „Училище по риболов“ 
за деца до 14 години воден от 
майстора рибар Емил Тодоров. 
Идеята на събитието е да се 
популяризират традициите и 
техниките в риболова, възпи-
таване на култура сред подра-
стващите за опазване и съхра-
нение на природните ресурси, 
както и устойчивост на рибни-
те ресурси в езерата и морската 
акватория на северното Черно-
морие.

Както „Изгрев“ е писал, 
Емил Тодоров е автор на кни-
гата „77 тайни при риболова 
на морски кефал”.Тя е издава-
на  два пъти и е изключително 
добре позната на рибарите не 
само в в България, като наръч-
ник за начинаещи, и за про-
фесионалисти. Книгата е раз-
пространена  и в северната ни 
съседка.

Над 25 бъдещи малки рибо-
ловци усвоиха основни техни-
ки и се научиха на някои важни 
правила за това как да станат 
успешни в този занаят.

„В общината има много мес-
та за риболов. Районът е чист 
и при нас е най-вкусната риба. 
Риболовът е наука, знание, за 
който чете, мисли и разсъжда-
ва”– с тези думи на водещия 
Емил Тодоров започна урока 
по риболов. Последва кратък 
инструктаж  - как да разпъ-
нем въдицата, как да си вър-
жем кукичката, как се лови на 
плувка, какви видове стръв за 
примамка да използваме и не 
на последно място - избор на 
място за риболов. След крат-
кия инструктаж към малките 
бъдещи рибари, децата имаха 
възможността да изпитат удо-
волствието сами да си хванат 
риба в едно от езерата на ЗОЦ. 
Като че ли на този ден късме-
та на начинаещия беше с тях 
– подпомагани от своите роди-
тели, много от тях изкараха по 
над 7 риби, които бяха върнати 
обратно в езерото.

Петър Атанасов – замест-
ник-кмет на община Шабла 
имаше удоволствието да връчи 
на децата сертификат за учас-
тие в обучение „Риболов за 
начинаещи” в рамките на ини-
циативата „Нашият дом – мо-
рето”, организирано от МИРГ 
Шабла – Каварна – Балчик и 
фондация „Карон Лимен” Ша-
бла; рекламни материали и 

фланелки. Всеки бъдещ рибар 
получи и риболовен билет, оси-
гурен от организаторите. 

Събитията продължиха и 
след приключване на занима-
нията по риболов в рамките на 
инициативата „Нашият дом – 
Морето“. 

Проведена беше кръгла маса 
с участието на учени, бизнес, 
неправителствени организа-
ции и публичен сектор. Дадена 
беше възможност на участни-
ците в диалог и приятелска 
атмосфера да проведат разго-
вори и да набележат нуждите 
от предприемане на стъпки за 
подпомагане на бъдещи идеи 
чрез механизма на Стратегия 
за Водено от общностите мест-
но развитие на МИРГ Шабла 
– Каварна – Балчик. Срещата 
беше изключително полезна за 
всички участници, като това, 
което споделиха е, че формата 
на кръглата маса е възможност, 
която дава най-добри резулта-

ти за идентифициране на нуж-
дите и връзките между учас-
тниците.

След 17.00 ч. празникът „се 
премести“ от ЗОЦ Шабла на 

площада в с. Тюленово. 
Организаторите на морско-

то събитие бяха подготвили  
приложни ателиета със зани-
мания на морска тематика. До-
ротея Атанасова от Дуранкулак 
и Ива Пенчева помагаха на 
всеки малък посетител, който 
искаше да рисува върху стъкло 
ила да изработи сувенир или 
бижу с миди, рапани, камъчета 
и други естествени материали.

За доброто настроение на 
присъстващите се погрижиха 
професионални аниматори. 
Много музика, танци и фоку-
си превърнаха почивния летен 
ден в незабравимо преживя-
ване за жителите и гостите на 
Общината. За всички деца има-
ше вкусни пуканки и сладолед, 
които бяха осигурени от орга-
низаторите на празника. 

„Този ден, посветен на Мо-
рето като наш дом, имаше за 
цел по един забавен и привле-
кателен начин да приучи децата 

да обичат и пазят природата” 
– каза за „Изгрев” ръководи-
телят  на ЗОЦ Шабла, Даниела 
Тодорова.

Изгрев

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД

ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Двама от бъдещите риболовци се радват на улова си

Някои от вече обучените – с опитния инструктор Емил Тодоров

…и фокуси за най-малките

И кметът Мариян Жечев се включи в художествените атели-
ета

Кръглата маса

Зам. кметът Петър Атанасов 
връчва сертификатите
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РАБОТНО ВРЕМЕ НА  
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

ШАБЛА
през месеците юли и август:

ПОНЕДЕЛНИК – СЪБОТА: 09:00 – 18:30 ч.
Неделя: почивни дни

ПОЕТИЧЕН КЪТ

НА ЛЕВСКИ
В света на вехтите завети 
Аз чувам младия ти глас:

Да създаваме комитети 
от всички нас 
за всички нас, 
че свободата е по-нужда 
от хляб и слънце в този век - 
не за облага и за служба - 
за правото да си човек.

За свободата имаш право 
да сменяш своето лице. 
За свободата нямаш право 
да сменяш своето сърце!

Ти беше винаги различен 
и винаги един и същ. 
Ти се раздаваше на всички, 
на себе си - 
нито веднъж.

Аз виждам младото ти тяло 
как, 
окачено да умре, 
се люшва в нас като махало 
и няма никога да спре.

Недялко Йорданов

Изложбата  
„НАСТРОЕНИЯ“ 

на художничката Велина Христова гостува в 

Зелен образователен център.

Изложбата беше открита като съпътстващо събитие на 
14 юли (четвъртък) и ще бъде изложена до 30 юли (събота). 
Заповядайте да се насладите на тези „настроения“ и ако 
някое от тях Ви докосне, ще можете да го отнесете със 

себе си и да украсите дома си с него!

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! 
Имаме удоволствието да 

Ви поканим на
ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА ИЗЛОЖБАТА-

БАЗАР „МЕСТНИ ТАЛАНТИ – ШАБЛА 2022“,  
която ще се открие на  

1 август (понеделник) от 18:00 ч. 
в Зелен образователен център, гр. Шабла. 

Събитието дава възможност на местни творци в областта на 
приложното и изобразителното изкуство да изложат свои 

авторски творби пред широка аудитория.
Зелен образователен център кани всички, които желаят да се 

включат и в тазгодишната изложба-базар, да заявят своето 
участие в срок до 30 юли (събота). 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ЮЛИ-АВГУСТ 2022
К О Г А К А К В О К А К 

21.7.2022
от 18:30

Театър в двора на ЗОЦ Учебен театър към НБУ, София представя постановката „Тошко Африкански“

01.8.2022
от 18:00

Откриване на изложба 
„Местни таланти - Шабла 2022“

Изложба с творби на местни творци

03.8.2022
от 18:30

Концерт В рамките на Фестивал за старинна музика „Страваганца“, организатор Сдру-
жение Лаборатория за изкуство и култура под патронажа на община Шабла

04.8.2022
от 18:30

Концерт на млади оперни певци - студен-
ти на проф. Николай Моцов

В рамките на Фестивал за старинна музика „Страваганца“, организатор Сдру-
жение Лаборатория за изкуство и култура под патронажа на община Шабла

06.8.2022
от 18:30

Концерт - Флейта - майсторския клас по 
флейта на Явор Желев

В рамките на Фестивал за старинна музика „Страваганца“, организатор Сдру-
жение Лаборатория за изкуство и култура под патронажа на община Шабла

07.8.2022
от 11:00

Джаз за деца - известни музиканти пред-
ставят своя инструмент на деца. Тази годи-
на инструментът е тромпет!

2-ри ден от „Джаз край морето“ с организатор Павлета Проданова 

12.8.2022
от 18:00

Откриване на изложба 
„С полъха на Балкана и морето“

Школа за приложни изкуства - Ива Пенчева

12.8.2022
от 18:30

Концерт - Класическа китара – майсторски 
клас на д-р Столина Добрева

В рамките на Фестивал за старинна музика „Страваганца“, организатор Сдру-
жение Лаборатория за изкуство и култура под патронажа на община Шабла

13.8.2022
от 10:30

Творческо ателие „Рисуване върху копри-
на“

Школа за приложни изкуства - Ива Пенчева

13.8.2022
от 18:30

Концерт - Клавирно трио от Северна Ма-
кедония

В рамките на Фестивал за старинна музика „Страваганца“, организатор Сдру-
жение Лаборатория за изкуство и култура под патронажа на община Шабла

„МЯСТО ЕЗЕРЕЦ“, “НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ 1901“ С. ЕЗЕРЕЦ И СДРУЖЕНИЕ „ДОБРОГЕА“  
ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯТ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИЯ  ФЕСТИВАЛ 

„ЗЕЛЕНИ ДНИ 2022“ С. ЕЗЕРЕЦ
Фестивалът ще се проведе на 22.07(петък) и 23.07 2022 (събота) в с. Езерец, община Шабла.

Фестивалът „Зелени дни с. Езерец“ се организира за трети пореден път, като част от инициативите ни за подобряване на градската и 
околната среда в рамките на „Място България“ и дългогодишното ни партньорство с „BG Бъди активен“,  

с подкрепата на фондация „Кока-Кола“

П Р О Г Р А М А 
22.07.2022 -  ДЕН 1 
16:00 ч. - 16:15 ч. Откриване 3-ти Фестивал „Зелени дни 
2022“ с. Езерец  Представители на основните организации ще 
приветстват гостите. ( парк с. Езерец)
16:15 ч. - 16:30 ч. Беседа: „Замърсяване на водните басейни 
– поглед под водата!“, гост- лектор  Дарина Иванова от НПО 
„Морски клуб „Приятели на морето“ (парк с. Езерец)
17:00 ч. – Предизвикателство за малки и големи : „Заедно 
пазим Земята“   
Два отбора “Пазители на Земята” тръгват на приключение 
да агитират гости и жители на село Езерец да рециклират 
отпадъците си за един уикенд. (с. Езерец) 

17:30 ч. Плейсмейкинг „Риба кош“ (двора на НЧ „Отец Паисий 
1901“, с. Езерец)
17:30 ч. Работилници и кръжок за малки и големи :“От нищо – 
нещо“ (парк с. Езерец)
18:00 ч. Откриване „Битак БитАрт“  (парк с. Езерец)
На открито ще бъде организиран малък базар, на който 
всеки желаещ ще може да си избере или пък сам да предложи 
“съкровище“ от старите скринове.

23.07.2022 - ДЕН 2
16:30 ч. – Обявяване на победителя в  предизвикателство 
„Заедно пазим Земята“ и награждаване на участниците  (парк 
с. Езерец)

17:30 ч. „Адвенчър тур за деца“ – организирана игра за деца с 
екологична насоченост! ( всички желаещи деца ще очакваме в 
парка на с. Езерец точно в 17:30 ч.)
18:00 ч. „Битак БитАрт“ (парк с. Езерец)
19:00 ч. Арт музика – акустичен концерт китара в изпълнение 
на  художника Иван Костолов (НЧ „Отец Паисий 1901“ с. 
Езерец)
19:00 ч. Откриване на изложба на  Пенка Минчева и Красимир 
Костов (НЧ „Отец Паисий 1901“ с. Езерец)
21:00 ч. Лятно кино под звездите - кино прожекция  с любезното 
съдействие на Wind2Win – НПО, инициатива, която носи 
посланието за чисто Черно море и силата на непримиримия 
спортен дух. (дворa на НЧ „Отец Паисий 1901“ с. Езерец)

По време на двата фестивални дни ще можете да  
наблюдавате още:

 Арт инсталация -  артист: Пенка Минчева, с. Дъбене
 (НЧ „Отец Паисий 1901“ с. Езерец)

Изложба фотографии на художника Красимир Костов
(НЧ “Отец Паисий“ с. Езерец)

Място Езерец
Читалище “Отец Паисий“ с. Езерец

Сдружение “Доброгеа“
E-mail: lienuchka@gmail.com

dobrogeainfo@gmail.com
Организатор: „Място Езерец“ 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА КНИГА НА 
Д-Р ОГНЯН ДИМОВ 

Точно преди две години (на 
13.07.2020 г.), отново в Зелен 
образователен център (ЗОЦ) 
Шабла, психоаналитикът д-р 
Огнян Димов представи книга-
та си „Агресията в семейство-
то: пътища за преодоляване“. 
Изданието на „Сиела“ тогава 
стана хит на книжния пазар и 
поради интереса към темата, 
логично последва и „Тревож-
ността – причини, смисъл, раз-
решаване“. Точно с този си труд 
по актуалната тема, д-р Димов 
срещна шабленската общест-
веност на 14 юли 2022 г. (чет-
въртък) в ЗОЦ. Интересът към 
книгата и разговора с нейния 
автор бе огромен – в пълната 
зала, сред публиката личаха 

представители на  социалните 
институции в Общината.

Освен като специалист по 
темата, д-р Димов  затвърди 
славата си на блестящ медиа-
тор. След като представи про-
блема с тревожността и ней-
ното влияние върху хората, 
той превърна срещата в разго-
вор-дискусия по темата с хора-
та в залата.

Основният проблем, по 
който беседваха авторът и ау-
диторията бе склонността на 
българския родител да проек-
тира своите страхове, пробле-
ми и тревоги у своите деца. А 
това се получава, защото ро-
дителите не отработват своите 
емоционални състояния и ги 

„прехвърлят“ на децата си, а  
фиксацията е опасна и вредна. 
Въпросите на публиката поро-
диха и точни, но нелицепри-
ятни отговори от специали-
ста – за това, че желанието на 
българския родител за контрол 
над децата му, даже и когато те 
са вече в зряла възраст води до 
насаждане на собствените им 
страхове към техните пък деца. 
Д-р Димов подкрепяше думите 
си с примери от своята практи-
ка, някои от които звучаха като 
латино-сериал, но хората от 
публиката потвърдиха, че тези 
проблеми са сред нас и изобщо 
не са за подценяване.

Аудиторията разбра, че ста-
еният гняв на детето и  негова-
та агресивност са плод от въз-
произвеждането на страховете 
на родителите му. А тези пък 
страхове са проблем на наше-
то общество, което според д-р 
Димов е „маниакално“. „В Бъл-
гария не се говори за реалните 
проблеми, а се симулира бли-
зост. Тази неискреност у хората 
води до това, че те не могат да 
определят своята проблема-
тика – тя за тях е едно цяло с 
чуждите.“ „Човек категорич-
но трябва да отказва да става 
функция на чуждата тревож-

ност“ – твърди д-р Димов.

В четвъртък въпросите на 
хората в залата намериха свои-
те отговори от Огнян Димов – 
за връзката между агресията и 
тревожността, какво е депреси-
ята, как детето да не е негатив-
но, защо д-р Димов е против 
вероучението в училищата…

Малко преди да разпише 
своите книги за шабленци, на 
шаблонния въпрос дали пла-
нира нова книга, д-р Димов 
отговори:“Сега имам нужда да 
спра. Имам нужда от връзка с 
изкуството. Да намирам нови 
приятели, нови преживявания, 
нови занимания“. С което и 
кратко отговори на основния 
въпрос, който вълнуваше хора-
та в залата – „как  преодолява 
тревожността нормалният чо-
век “.

Йордан Енев

Психоаналитикът разнищи болни 
за нашето общество теми

Ръководителят на ЗОЦ Шабла, Даниела Тодорова открива сре-
щата с д-р Огнян Димов.
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10-ТО ИЗДАНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ПОДВОДЕН 
РИБОЛОВ ЗА КУПА „ШАБЛА“ СЕ ПРЕВЪРНА В 
ИСТИНСКИ МОРСКИ ПРАЗНИК ЗА ТЮЛЕНОВО
Следва от стр. 1

СНЦ „Морски клуб Портус 
Кариа“ проведе състезанието за 
10-та поредна година като част 
от спортния календар на БФПС, 
благодарение на финансовата 
подкрепа на община Шабла и 
МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. 
Отново любезен домакин беше 
хотел-ресторант „Делфина“, с. 
Тюленово, а наградите бяха оси-
гурени с помощта на „Видракс“ 
ООД – официален представител 
на марките Salvimar, Pathos, Jack 
Bueno, SigalSub, FreeSub  и др. 
„Джей Пи Сълюшън“ ЕООД, на-
дежден партньор в консултант-
ските услуги, също спонсорира 
събитието.

Главният съдия разясни 
всичко по регламента и зоната 
на състезанието и след като беше 
отговорено на всички въпроси, 
състезателите бяха призовани 
да се екипират. Стартът беше да-
ден в 11:20 часа от Канарата пред 
лодкостоянката на с. Тюленово. 
Състезателното време бе 5 часа. 
6 плавателни съда се погрижиха 
за подсигуряването на участни-
ците и разпределянето им в със-
тезателната зона между Бункера 
на „Нефт и газ“ на север и юж-
ния край на залива на рибарите 
от Русалка на юг.

Шабленският отбор „Пор-
тус Кариа“ бе представен от 9 
участници – Ангел Златанов, 
Венцислав Георгиев, Дилян Ге-
оргиев, Димитър Франгов, Зла-
ти Димитров, Йовчо Николов, 
Николай Пейков, Петър Колев и 
Янаки Янакиев. Нашият състе-
зател Николай Николов се лиши 
от участие в надпреварата, за да 
се включи като капитан на об-
щинската лодка.

Всички състезатели на ша-
бленския клуб показаха издър-
жливост, упоритост и професио-
нализъм. От отбора на морски 
клуб „Портус Кариа“ най-напред 
се класира Янаки Янакиев, който 
зае 5-та позиция в класирането, 
за предадените 8 броя риби, от 
които 4 валидни – платерини и 
морска врана. Ангел Златанов 
пък направи личен рекорд като 
улов на състезание и съответно 
се класира на 6-то място с преда-
дени 7 риби – кефал и платери-
ни. Капитанът на отбора Венко 
Георгиев пък предаде 6 плате-
рини и зае 7-мото място в кла-
сирането. Новото попълнение в 
отбора Николай Пейков напра-
ви своя дебют за клуба в надпре-
вара и с предадените 3 валидни 
платерини и 1 лефер, се класира 
15-ти. Другите наши състезатели 
заеха позициите между 23-то и 

36-то място.
На кантарът се видяха основ-

но платерини. Бяха предадени 
още кефал, лефер, скорпид и 
морска врана.

Победител в тазгодишната 
надпревара стана националът на 
България Валентин Люцканов 

от клуб „Черноморец“, гр. Бургас. 
Среброто отиде при Иван Кулев 
от клуб „Месембрия“, гр. Не-
себър, който с малка преднина 
изпревари третия в класирането 

Веселин Томов от другия несе-
бърски клуб. Мирослав Илчев 
затвърди силното представяне 
на несебърлии, като очаквано 
взе наградата за „Най-голяма 
риба“ за впечатляваща морска 
врана с тегло 1310 грама.

Поздравления на призьорите!

Наградите – водолазен ком-
пютър, харпун, подводен фенер, 
буй и ножове за класиралите 
се до 10-място, осигурени от 
„Видракс“ ООД, връчиха кметът 
на община Шабла, г-н Мариян 
Жечев и председателят на Мор-
ски клуб „Портус Кариа“ г-н 
Димитър Франгов. Към предви-
дените от организаторите пре-
дметни награди шабленецът и 
талисман на Морски клуб „Пор-
тус Кариа“ г-н Добрин Гамалов 
добави една щедра почерпка на 
шабленския отбор впоследствие.

Десетото издание на състе-
занието по подводен риболов за 
купа „Шабла“ ще остане в исто-
рията като едно гостоприемно, 
добре организирано, забавно и 
богато на улов събитие!

Следващото участие на ша-
бленските харпунисти е на 
23.07.2022 г. в акваторията на Ки-
тен в състезанието за купа „Ур-
довиза“. Да им пожелаем здраве, 
късмет и добро класиране!

 Изгрев

Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com 
интернет страница: www.shabla.bg 
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РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ 

ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА
Каварна – Шабла – 7:30 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Добрич -  8:30 ч.; 16:00 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Горун, Поручик Чунчево, Хаджи 
Димитър, автогара Каварна,  Соколово, Сенокос)
Добрич – Шабла -  13:00 ч.; 18:30 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Сенокос, Соколово, автогара Балчик, 
автогара Каварна, Хаджи  Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Варна – 9:00 ч.; 12:20 ч.; 16:15 ч.; 17:00 ч. – ежедневно; 
13:54 ч. – само събота и неделя (междинни спирки – Горун, 
Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Каварна, Балчик)
Варна – Шабла – 8:15 ч. – само събота и неделя; 8:50 ч.; 12:30 
ч.; 15:00 ч.; 18:40 ч. – ежедневно (междинни спирки – Балчик, 
Каварна, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Граничар – 10:16 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец,  Дуранкулак)
Граничар – Варна – 13:00 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки - Дуранкулак, Крапец, Езерец,  Шабла,  Каварна,  Балчик)
Шабла – Граничар – 6:50 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Ваклино, Смин, Черноморци, Захари Стояново)
Граничар – Шабла – 7:20 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, разклона на с. Крапец)
Шабла – Граничар – 17:00 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец, Ваклино, Смин, Черноморци, Захари 
Стояново)
Граничар – Шабла – 17:30 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец)
Билети се закупуват от шофьорите на автобусите.

ВАЖНО!
Фирма „Юнион Ивкони“ 

СЪОБЩАВА, ЧЕ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА 
ЛИНИЯТА ШАБЛА – СОФИЯ И ОБРАТНО.
Автобусът по същата линия тръгва от Каварна в 9.30 часа.

Билети могат да се закупят и  
в офиса на „Юнион Ивкони“ в Шабла.

Телефон за информация: 0879 356 055 

ЕЖЕДНЕВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ  
ОТ ШАБЛА ДО СЕЛИЩНО ОБРАЗУВАНИЕ „ КЪМПИНГ ДОБРУДЖА“, 

както следва:
Шабла – СО „Къмпинг Добруджа“

9:00 ч.; 10:00 ч.; 12:00 ч.; 13:00 ч.; 15:00 ч.; 18:00 ч.
СО „Къмпинг Добруджа“ – Шабла

9:30 ч.; 10:30 ч.; 12:30 ч.; 13:30 ч.; 15:30 ч.; 18:30 ч.

Билети се закупуват от автобуса. Цена 2.00 лв.

Студио за красота

„FANTASY“
работи от понеделник 
до събота, с и без 
предварително записване.
За записване на час:
Донка - фризьор, тел.: 0886/22-85-99;
Габриела – маникюр и педикюр, тел.: 0883/37-12-47

Ателието се намира срещу входа на  
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
ШАБЛА
ИЗКУПУВА 
ЗЕМЕДЕЛСКА 
ЗЕМЯ!
Също съдейства за закупуването и продажбата на 

имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите 

най-добрия собственик, или познавате човек, 
който да има такъв имот, можете да се обадите на:

Телефон: 0886/22-85-99

ВИКИ НИКОЛОВА СПЕЧЕЛИ 
„ТРЯВНА УЛТРА“!

Шабленката Виктория 
Николова победи при 
жените на планинския  
международен ултра-
маратон „Трявна ултра“, 
провел се на 16 юли т.г. 
(събота) по склоновете 
на Стара Планина край 
възрожденския град. 
Разстоянието от 42 км. 
бе с 1800 м. положителна 
денивелация (изкачва-
не). Вики надделя над 73 
жени и е на 7 място от 
всички 254 участници в 
тежкото бягане с време 
4 часа и 40 минути - по 6 
минути и 40 секунди на 
километър!

Възпитаничката на 
Академията на МВР 
(след 2 месеца, Викто-
рия я завършва) е на 23 
години, а по-рано през 
сезона, тя спечели планинския 
ултрамаратон „Тракия Ултра“ 
(50 км. с 2600 м. денивелация) 
край Широка Лъка.  През май, 
Виктория за пръв път бяга кла-
сически шосеен маратон (42 км. 
195 м.) в Плевен и се класира на 
3 място с време 3 ч. и 30 мин.  
На 19 юни, Виктория Николо-
ва взе участие на „Витоша 100 
км.“ - обиколка на  Витоша, но 
нелепа контузия й попречи да 

завърши, като  приключи на 
70-ти км.

В „Изгрев“  неведнъж сме 
писали за  успехите на наша-
та съгражданка в различните 
спортове. В събота тя отново 
доказа, че върховете не са й 
проблем и само небето е грани-
ца за нейните амбиции и въз-
можности!

Браво, Вики!
Изгрев

Щастливата Вики Николова, след 
като надбяга конкуренцията в „Тряв-
на Ултра“

ПОСРЕЩНАХМЕ ПЪЛНАТА ЛУНА 
С ДЕСИ, КРАСИ И ЖИВКО ЖЕЛЕВ

Вече стана традиция пълна-
та луна да изгрява с музика на 
тюленовския бряг.

На 14 юли, към 21 ч., на пло-
щад „Морски“ в Тюленово, му-
зикалната вечер откриха Деси 
Донева (вокал) и Краси Бон-
чев (китара и вокал) и изпяха: 
„Запази последния танц“  на 
„Тоника“, „ Да започнем всичко 
отначало“ на Орлин Горанов, 
„Любовта, без която не можем“ 
на „Тангра“, „Блажени години“ 

на Георги Минчев, „По-полека“  
на „Обичайните заподозрени“, 
„Бряг с цвят най-зелен“ на Сте-
фан Вълдобрев, „Ах, морето“ 
на Тони Димитрова, „Истина“ 
на Милена Славова, както и 
други български и чуждестран-
ни песни. Не мина и без знако-
вите за случая „Луната спи“ на 

Нети и народната „Изгряла е 
месечинка“. По средата на из-
пълненията на шабленските 
талантливи музиканти, на сце-
ната излезе концертиралият в 
цяла Европа тенор – шаблене-
цът Живко Желев. Ученикът на 
Борис Христов бе посрещнат 
много радушно от публиката, 
а всяко от четирите му изпъл-
нения бе възнаградено с бурни 
аплодисменти на площада в 
Тюленово.

Пълната луна изгря според 
прогнозите, в 21:55 часа – голяма, 
червена и ефектна, под звуците 
от акустичния концерт, а Деси и 
Краси го завършиха към 23 ч.

Събитието бе организирано 
от община Шабла и кметство с. 
Тюленово.

Изгрев

Краси Бончев и Деси Донева. Посрещането на пълнолунието в 
Тюленово с техните изпълнения вече стана традиция.

Янаки Янакиев с неговия улов

Обща снимка на момчетата от морски клуб „Портус Кариа“


